
اگر اش�کال ن�دارد از این موضوع ش�روع کنيم؛ 
بس�ياري از اش�خاص به ویژه روحانيون که وارد 
ساختار سياست مي شوند، به صورت قانوني مزایا 
و حقوقي دارند که گاهي نس�بت به درآمد عموم 
مردم بسيار باالس�ت. به نظر ش�ما چطور باید با 
این حقوق و مزایا از مسئولي انتظار ساده زیستي 

داشت؟
به نظرم منافاتي ندارد؛ حضرت ام��ام خميني)ره( با وجود 
اينکه در خمين امالک بسيار داشتند اما زندگي شان بسيار 
ساده و فقيرانه بود. جد ايشان در خمين امالکي داشت که 
به ايشان ارث رسيده بود. بعد هم دستور دادند و امالکشان 
را بين نيازمندان تقسيم کردند. االن در خمين آنجايي که 
ملک ايش��ان بوده، به نام کوي روح اهلل نام گذاري و ساخته 
شده است. امام)ره( فقير نبود اما زندگي فقيرانه اي داشت. 
لذا مسئولي که آن حقوق را بهش مي دهند جا براي مصرفش 
زياد است. نيازمندان زيادي در جامعه و حتي اقوام و آشنايان 
هست که مي توانند اين حقوقشان را بين آنها تقسيم کنند. 
منظور اين نيس��ت که حاال خودش در فقر و تنگنا زندگي 
کند؛ نه! اما از مس��ئول جمهوري اس��المي انتظار زندگي 

معمولي مي رود. 
معمولي که مي فرمایيد از نگاه ش�ما چه تعریفي 
دارد. مثاًل ش�نيده ام حضرتعالي با وجود دیسک 
کم�ر و درد زانو اج�ازه خرید مبل را ب�راي منزل 
نمي دهي�د؛ ب�ه نظرت�ان داش�تن مب�ل مخالف 

ساده زیستي است؟
البته اينطور که شما گفتيد نيس��ت. من هم اگر نياز باشد 
مبل مي خرم ولي خب سعي مي کنم چيزي را بخرم که در 
دسترس عموم طبقات مردم هست. نه اينکه چيزي بخرم که 
بسياري از مردم نتوانند حتي فکرش را بکنند. من با اسراف، 
تشکيالت و تجمالت مخالفم ولي خب اينطور هم نيستم که 
بگويم س��خت بگيريد. من فکر مي کنم ساده زيستي يعني 
حذف زوائدي که مي شود بدون آنها هم زندگي کرد. اگر مثاًل 
با ماشين معمولي مشکل و نياز انسان حل مي شود چه نيازي 
به ماشين هاي چند صد ميليوني است؟ آدمي هم مي تواند 
نياز خود را با کاالي لوکس تأمين کند هم مي تواند با کاالي 
متوسط و معمول. گاهي بعضي ها براي خودشان نيازسازي 
هم مي کنند و مثاًل مي گويند حتماً بايد فالن وسيله منزل 
آنطور باشد يا به اسم نياز هر سال تمام وسايل خانه را عوض 
مي کنند. خب اينها ديگر واقعاً اسمش زندگي معمولي نيست 

و مصداق تجمالت و خالف ساده زيستي است. 
فکر کنم با همين نگاه بسياري از تشریفات دفتر 

را هم کم کرده اید. 
بله يکسري چيزها را سعي کردم کمتر کنم. البته خمين که 
بودم، هم دفتر و هم منزلم خيلي ساده تر از اينجا بود. اينجا 
که آمدم بعضي چيزها را که تصور مي کردم، زائد است کم 
کردم. مثاًل کيوسکي بود که روزانه در سه شيفت، شيفتي 
هم دو نفر نگهباني مي دادند. من ديدم شش نفر از نيروهاي 
انتظامي بايد وقتش��ان را صرف اينجا کنند. فرمانده سپاه، 
اطالعات و نيروي انتظامي را دعوت کردم و گفتم من نظرم 
اين است که اينها را بردارم. شما مس��ئول امنيت هستيد. 
ببينيد مي شود يا نه که گفتند مي شود و برداشتيم يا مثاًل 
در کوچه با تقريباً يک و نيم متر از ديوار ميله هايي را کوبيده 
بودند که کسي ماشينش را پارک نکند يا چند تابلوي توقف 
ممنوع جلوي در دفتر زده بودند که من ديدم خيلي از اينها 

معنا ندارد و زائد است. 
این تش�ریفات را متأس�فانه در دفاتر مسئوالن 

مختلف در تمامي رده ها مي بينيم. بعضي از آقایان 
حتي س�ر کوچه اي را که در آن منزلشان است، با 
کيوسک نيروي انتظامي بسته اند. فکر مي کنيد 
چه شد که کار به اینجا کشيده که مجبوریم با این 

به قول شما زوائد بجنگيم؟
چه عرض کنم! ما بايد س��يره  اهل بي��ت)ع( را که در واقع 
امام)ره( پيرو آن بود، الگوي خود قرار دهيم. اگر درصدي از 
برخورد، تواضع، اخالق، گذشت، محبت، دلسوزي و مردمي 
بودن ائمه را به کار بگيريم، خيلي از اين اتفاقات نمي افتد. 
بارها ش��نيده ايد گاهي ک��ه پيامبر)ص( از مس��يري عبور 
مي کردند و کودکان از ايش��ان مي خواستند همبازي شان 
ش��وند بدون وقفه قبول مي کردند. اين بايد براي ما الگو و 
درس باشد. قرآن فرمودند: پيامبر براي ما اسوه  حسنه است. 
بايد اين اسوه را در زندگي مان پياده کنيم. نقل است يک نفر 
که تحت تأثير تبليغات س��وء عليه اهل بيت)ع( بود از شام 
به مدينه مي آيد. او بر خودش واج��ب مي ديد که حضرت 
سيدالش��هدا)ع( را پيدا و به او بددهني کند. پرسان پرسان 
آقا را پيدا کرد تا که چشمش به حضرت افتاد، شروع کرد به 
ناسزا گفتن اما امام فقط گوش داد، نه صورتش را برگرداند نه 
فحش هايش را قطع کرد. قشنگ گوش داد تا هر چه دلش 
مي خواهد بگويد. وقتي تمام ش��د، حضرت فرمودند: برادر 
مي بينم غريبه اي؟ خسته اي؟ منظورشان اين بود نکند اين 
حرف ها از خستگي باشد. فرمودند: منزل ما جا هست براي 
استراحت. اگر گرسنه اي ما غذا داريم؟ اگر مشکل ديگري 
داري بگو تا حل کنم؟ خيلي ناراحتي! اين آدم يکدفعه فرو 
ريخت. ما چند درصد اين حرف ها را پياده مي کنيم؟ چقدر 
سعي مي کنيم زندگي خودمان را به زندگي پيغمبر و ائمه 
نزديک کنيم؟ به قول آقاي بهج��ت بعضي ها آنقدر بزرگ 

ش��ده اند که اصاًل نمي ش��ود از آنها انتقاد کرد؛ در حالي که 
خبري نيست. 

این فرمای�ش ش�ما از یک ن�گاه به مس�ئوليت 
بازمي گردد که متأسفانه خيلي از آقایان ندارند. 

ما بايد باور کنيم اين مسئوليت ها در دست ما امانت است. 
در واقع مسئوليت باري بر دوش ماست. اصاًل چرا مي گويند: 
»وزير«؟ لغت »وزير« از »وزر« به معناي بار سنگين مي آيد. 
يعني بار سنگيني بر دوش اوست. مرحوم رجايي وقتي رأي 
آورد، ش��روع کرد به گريه. پرس��يدند: چرا گريه مي کنيد؟ 
گفت: چون باري بر دوشم قرار گرفته است. واقعاً هم جاي 
گريه دارد که آيا مي توانيم اين بار را به منزل برسانيم يا نه. 
مرحوم شيخ جعفر شوشتري هم مجتهد بود و هم خطيبي 
برومند، با اخالص و با صفا. ايشان منبري مي رفتند. يک روز 
خيلي دير آمدند. مردم منتظر بودند که ايشان پيدايش شد. 
رفتند باالي منبر. آهي کش��يد و گفت: مردم مي دانيد چرا 
دير آم��ده ام؟ گفتند: نه. اين مجتهد مخل��ص و عالم رباني 
گفت: داش��تم مي آمدم که ديدم ب��اري روي دوش االغي 
گذاشته بودند و اين االغ داشت اين بار را به سختي مي برد. 
دلم به حالش سوخت. همراهش راه افتادم. وقتي به مقصد 
رسيد و بار را زمين گذاشت با نگاهش گفت: شيخ جعفر بارم 
خيلي سنگين بود، بار تو هم سنگين است؛ من بار را به منزل 
رساندم، تو هم مي رساني؟ اينجا گريه کرد و گفت: نمي توانم! 
نمي توانم! بار خيلي سنگين است! حاال قصه ما هم همين 
است. مسئوليت امتياز نيست، بار اس��ت. کسي که ذره اي 
فکر کند مي فهمد که اين ميزها و صندلي ها اصالً معنايي جز 
مسئوليت ندارند. خداوند فرصتي به ما داده است که به امام 
صادق)ع(، امام کاظم)ع( و ساير معصومين نداد. اين اوليااهلل 
گاهي ناچار مي شدند به خليفه عباسي بگويند اميرالمؤمنين 
که شيعه حفظ ش��ود! حاال خداوند اين فرصت را به ما داده 
است؛ ناشکري نيست اگر غفلت کنيم؟! من واقعاً وقتي خبر 
زندگي برخي مسئوالن در اين خانه هاي 400، 500 متري 
را مي بينم، گريه ام مي گيرد. بچه هاي مردم نرفتند ش��هيد 
ش��وند که ما از اين غلط ها بکنيم. خدا مي داند ما راه را گم 
کرده ايم و اين ميزها و صندلي ها را امتيازي براي خودمان 
تلقي مي کنيم در حالي که بار و مسئوليت انسان است. ما بايد 
ممنون مردم باشيم که به قول حضرت امام)ره( زندان رفتند 
و شهيد دادند تا اينها به دست ما بيايد. بايد اينها را فراموش 

کنيم و خيال کنيم کسي هستيم؟
فکر مي کنيد اینطور زندگي کردن چه تبعاتي به 

دنبال خواهد داشت؟
به نظرم اين نوع زندگ��ي دو تأثير ج��دي دارد. اوالً بر نگاه 
مردم به انقالب اثر مي گذارد که اين خ��ودش به نظر گناه 
بزرگي اس��ت که مردم را با زندگي خود به اسالم و انقالب 
بدبين کنيم. ثانياً روحيه خود آن مسئول و نگاهش به مردم 
را خراب مي کند. اينچنين خان��ه  و زندگي اي روحيه  آدم را 
طاغوتي، سلطنتي و رفاه طلب مي سازد! حاال بماند اسرافي 
که از حيث انرژي اي که براي گرمايش و س��رمايش اينطور 
خانه ها بايد تلف کرد! وقتي آقايان در اينطور خانه ها زندگي 
مي کنند، خانه هاي مردم در چشمشان النه مرغ به حساب 
مي آيد و ديگر هيچ وقت نمي توانند مانند مردم زندگي کنند 
و از همين لحاظ درد آنها و مشکالتشان را نمي فهمند! يک 
روز به يکي از همين آقايان مسئول زنگ زدم، تا گفتم سالم 
عليکم فالني هستم، با يک حالت تفاخر و خودبرتربيني اي 
گفت: »بفرررماااا«! ت��ا اينطور گفت، تلف��ن را قطع کردم! 
مسئول بايد براي مردم مجسمه اخالق باشد نه اينکه مردم 
را نوکر خودش تلقي کند! مردم صداقت، صفا و صميميت 

مي خواهند و از هر کس اين را ببينند، مريد او خواهند شد. 
من گاهي نگاه مي کنم و وضعيت مردم و فاصله آنها تا زندگي 
بعضي از مس��ئوالن را مي بينم، واقعاً از عمرم سير مي شوم. 
نمي دانم چطور بعضي ها وجدانشان اجازه مي دهد اينطور 
زندگي کنند. بعضي ها واقعاً راه را گم کرده اند! اگر ذره اي ما 
با اهل بيت سنخيت داشته باشيم و کمي به کارهايمان رنگ 
و بوي خدايي بدهيم خيلي از مشکالت حل مي شود. بايد در 
خودمان اخالص ببينيم. اگر دنيا را مزرعه آخرت بدانيم ديگر 

به اين ميز و صندلي ها و زندگي دو روزه دل نمي بنديم. 
مي شود ریش�ه این اش�رافيت را کمرنگ شدن 

اخالق و معنویت در ميان مسئوالن دید؟
شکي نيست که اينها ناشي از کمبودها و ضعف هاي اخالق، 
تقوا و اعتقادات است. اينها ريشه در حرص زدن براي دنيا، 
حب نفس و حب رياس��ت اس��ت. عرض کردم اگر اينها در 
آدمي کم شود و کمي کارها رنگ و بوي خدايي بگيرد خيلي 

از مسائل حل مي شود. 
چند وقت پيش در شبکه هاي اجتماعي عکسي 
منتشر ش�د که ش�ما را در حال خرید نان نشان 
م�ي داد. خریدهاي ش�خصي را خودت�ان انجام 

مي دهيد؟
نه هميش��ه. گاهي بچه هاي دفتر و دوس��تان سرباز خريد 

مي کنند، گاهي هم من براي همه  آنها خريد مي کنم. 
ماجراي آن عکس چه بود؟ خودتان چه واکنشي 
داشتيد وقتي عکس و بازخوردهاي آن را دیدید؟

وقتي فهميدم اول آن بنده خدايي که عکس را منتشر کرده 
بود پيدا کردم و به او زنگ زدم. گفتم فالني حاللت نمي کنم. 
گفت به خدا قصد بدي نداشتم. گفتم اوالً اين کار هميشه 
من نيست. ثانياً هنر که نکردم رفتم نان خريدم. ببينيد کار به 

کجا رسيده که نان خريدن ما شده امتياز!
بعضي ها بهانه ش�ان براي انجام ن�دادن این امور 
روزمره امنيت اس�ت. مي گویند اگ�ر ما خودمان 
برویم خرید کنيم چه مي شود و چه مي شود! شما 

تا حاال شده است که اتفاقي برایتان بيفتد؟
آقايان باور کنند هيچ خبري نيست. هيچي! چند وقت پيش 
که کارگران شهرداري براي مسائل مالي تجمع کرده بودند. 
بعد از اينکه تالش کردم مس��ئوالن اجرايي مشکل را حل 
کنند، خودم به ميدان رفتم. قبلش هم از استاندار براي حل 
مشکالت و پرداخت مطالبات قول گرفتم. رفتم در ميان جمع 
و شخصاً پيگيري کردم تا قول هاي استاندار عملي شود. بعد از 
آن جريان خيلي ها آمدند گفتند فالني تو چرا رفتي در جمع 
اينها؟ خطرناک است و از اين قبيل حرف ها! گفتم چه خطري 
برادر من؟ مگر خدايي نکرده اين مردم آدمکش هستند؟ اينها 

هم مثل برادر ما مي مانند. هيچ خطري نيست. نخير!
من فکر مي کنم آنها که بيشتر نمي آیند اتفاقاً اگر 
یکبار هم در ميان جمعيت پيدایشان شود بيشتر 

در خطر هستند!
بله همينطور اس��ت. من يکبار خواس��تم بروم نماز؛ سرباز 
دفتر گفت: فالني مي  خواهي خيابان را خلوت کنم؟ گفتم: 
براي چه خلوت کني؟ گفت: چون ش��ما مي خواهيد برويد 
نماز! گفتم: اوالً که من پياده م��ي روم، بعدش هم مگر کي 
مي خواهد برود که مي خواهي از اين کارهاي طاغوتي بکني؟! 
يا بعضي اوقات بچه هاي دفتر لطف دارند و مي خواهند کفش 
من را جفت يا در ماشين را برايم باز کنند؛ به همه شان تذکر 
داده ام! گفته ام من خودم دس��ت دارم؛ فلج که نيس��تم. بار 
آخرتان باش��د بخواهيد اين کارها را بکني��د. اينها کارهاي 

طاغوتي است!
حاال به نظرتان مردمي بودن مسئوالن خالصه در 
همين است که خودشان بروند نان بگيرند یا پياده 

بروند مسجد؟
نه؛ ابداً! اينها کارهاي معمولي است. مسئولي مردمي است 
که خودش را واقعاً خادم مردم بداند و س��عي کند زندگي و 
باالتر از آن خويش مثل مردم متوسط و پايين تر از متوسط 
باشد، مش��کل مردم را بش��نود و در حد توانش آنها را حل 
کند. هرجا هم نمي تواند صريحاً به مردم بگويد به اين دليل 

 کار به جایی رسیده که نان خریدن مسئوالن 
می شود نماد ساده زیستی!

گفت وگو با حجت االسالم سيدعلي حسيني، امام جمعه بروجرد درباره سادگي و ساده زیستي مسئوالن

 به همه  شهر شماره موبایلم را داده ام / از زندگی مرفه برخی مسئوالن گریه ام می گيرد
مردم شهيد ندادند که مسئوالن در خانه 500 متری زندگی کنند

براي هفتمين شماره از صفحه »زي مؤمنانه« تصميم گرفتيم به سراغ حجت االسالم سيدعلي حسيني امام جمعه محترم 
شهرستان بروجرد برویم. از شوراي سياستگذاري ائمه جمعه که پيگير شدم، شماره موبایلي عایدم شد. تماس گرفتم 
و بي هيچ تشریفاتي با خودشان صحبت کردم و وقت مصاحبه را مشخص کردیم. براي هماهنگي هاي احتمالي تماسي 
هم با مسئول دفترشان گرفتم که گفت: »دفتر حاج آقا هيچ تشریفاتي ندارد و نياز به هيچ نامه نگاري اي نيست.« خالصه 
راهي بروجرد شدم. حرکت نکرده از دفترشان زنگ زدند و ناهار هم وعده مان گرفتند. از بدو ورود به بروجرد با استقبال 
گرم بچه هاي دفتر امام جمعه روبه رو شدم. گرماي خون لري شان آنقدر چشمگير بود که با اینکه هيچ گاه قدم به آن خطه 

نگذاشته بودم، احساس مي کردم به زادگاه خودم آمده ام. حاج آقا هم با روي گشوده و لب خندان این مهمان نوازي را تکميل 
کرد. در لحظات اول گفت وگو هدف مصاحبه را که حضورشان توضيح مي دادم، گفت: »ما طلبه ها مثالي داریم به این مضمون 
که گاهي تعریفي را مي شنوي اما وقتي مي روي و از نزدیک مي بيني پشيمان مي شوي« اما این حرف در حق ما صدق نکرد و 
هر آنچه بيشتر دیدیم و شناخت مان کامل  تر شد، حرف ها و شنيد ه هایمان بيشتر ثابت شد. او به واقع طلبه  ساده اي بود که 
بارها در طول مصاحبه از درد اشرافيت برخي مسئوالن و دور شدن شان از سيره امام خميني)ره(، اشک به چشمانش آمد. 
ماحصل این گفت وگوي گرم در دل پایيزي سرد، مصاحبه اي خواندني و آموزنده شد که در ادامه پيشکش چشمانتان است. 

من یکبار خواس�تم بروم نماز؛ سرباز دفتر 
گفت: فالني مي  خواهي خيابان را خلوت کنم؟ 
گفتم: براي چه خلوت کني؟ گفت: چون شما 
مي خواهيد بروید نماز! گفتم: اوالً که من پياده 
مي روم، بعدش هم مگر کي مي خواهد برود 
که مي خواهي از این کارهاي طاغوتي بکني؟! 
یا بعضي اوقات بچه ه�اي دفتر لطف دارند و 
مي خواهند کفش من را جفت یا در ماشين 
را برایم باز کنند؛ به همه شان تذکر داده ام! 

شماره موبایلم را در نماز جمعه اعالم کرده ام. به 
مردم گفته ام تلفنم را یادداشت کنيد هرکس 
کار داشت زنگ بزند. همه مردم شماره ام را 
دارند؛ از پيرزن، پيرمرد، جوان و همه قشري 
االن زنگ مي زنند و مشکالتشان را مي گویند

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

نمي توانم انجام دهم. من خودم شخصاً براي بعضي 
از مسائل هيچ وقت نامه نمي دهم چون نامه ها اکثراً 
تشريفاتي است. صادقانه مي گويم برادر من، خواهر 
من مي خواهي االن س��رت را کاله بگ��ذارم و الکي 
خوش��حالت کنم بعد هم اتفاقي نيفتد و مش��کلت 
حل نشود؟ خب صادقانه مي گويم نمي شود. من که 
مي دانم اگر االن نامه اي به فالن مدير کارخانه بزنم و 
بگويم اين آقا را اس��تخدام کن، فايده اي ندارد و آن 
مدير نمي تواند کاري کند؛ چرا الکي اين بنده خدا را 
بدوانم و وقت آن مدير را هم بگيرم؟ شايد هم گاهي 
افراد از اين برخورد دلگير ش��وند ولي حداقلش اين 
است، چند ماه معطل نمي ش��وند تا بعد هم بگويند 
فالن فالن ش��ده نامه اي داد و فايده اي نداشت. من 
فکر مي کن��م صداقت با مردم و برخ��ورد صميمانه 
در مردم داري ش��رط اس��ت وگرنه صرف اينکه من 
بروم نانوايي چه فاي��ده اي دارد. يک نکته ديگر هم 
اينکه مسئول بايد صبر و حوصله داشته باشد. گاهي 
مردمي که به ساختارهاي اداري آگاهي ندارند گاليه 
يا درخواست ش��ان را به جايي مي برند که مربوط به 
آنجا نيس��ت؛ اينجا مدير بايد صبر و حوصله داشته 
باشد نه اينکه با برخورد قهرآميز تشر بزند. مثالً يکبار 
آقايي به من زنگ زد، شروع کرد گاليه کردن از يکي از 
مسئوالن شهري؛ بعد هم گفت اين زير نظر شماست، 
شما بايد اصالح کنيد. گفتم عزيز من اين آقا کجا زير 
نظر من است؟ ايشان را کس ديگري اينجا مي گذارد، 
کس ديگري نظارت مي کند؛ من ه��م در حد توانم 
مي توانم تذکر دهم، چشم؛ اما خب همه چيز دست 
من نيست. لذا مسئول بايد صبر و تحملش باال باشد. 
از توصيه نامه براي مردم فرمودید؛ شنيده ام 
فرزن�دی داری�د که جای�ي مش�غول کار 
نيست و اغلب به کس�اني که براي اشتغال 
فرزندانش�ان به ش�ما مراجع�ه مي کنند 
مي گویيد من اگر مي توانستم براي پسرم 

کاري مي کردم!
اين اطالعات را ش��ما از کجا آورده اي��د؟! )باخنده( 
بله گاهي مي گويم به خدا خودم يک��ي دارم که در 
خانه بيکار نشسته است! پسرم هم به من مي گويد 
بابا من ش��ده ام ابزاري براي ت��و! مي گويم خب برو 

کاري پيدا کن!
تحصيالتشان چيست؟

فوق ليسانس روانشناسي است. 
اینط�ور که ش�نيده  ام هزین�ه زندگي تان 
را از باغي کش�اورزي در اليگ�ودرز تأمين 

مي کنيد؟
بله يک باغي داريم اما خيلي درآمد آنچناني ندارد. 
اين باغ ارث به ما رسيده است. چندتا درخت کاشتيم 
در حد مصرف ميوه خودمان. چندتايي هم کندوي 
زنبور عسل گذاشته ايم که عسل خودمان و بچه ها را 

تأمين مي کند. 
پس اقتصاد مقاومتي است!

بله يکسري کارهاي اينطوري مي کنيم ولي خيلي 
نيست. 

و مي گویند شما از ستاد ائمه جمعه و تدریس 
حوزه هم حقوق نمي گيرید؟

بله براي تدريس حوزه که چي��زي نمي گيرم؛ ولي 
براي امامت جمعه مبل��غ جزئي در ح��دود 200، 

300هزارتومان به حسابمان مي ريزند. 
200، 300 هزارتومان؟! یعني امام جمعه یک 
شهر فقط 300 هزارتومان حقوق دارد؟ پس 

چطور زندگي مي کنند؟
بله واقعاً بيشتر از اين نيست. 

پس بعضي ها که ماش�ين هاي فالن س�وار 
مي شوند از کجا مي آورند؟

البد هديه است؛ چون براي دفتر اينجا هم دقيقاً همين 
هديه را بعضي از مسئوالن مي خواستند بدهند که ما 
قبول نکرديم. من قباًل که در شهرس��تان ازنا بودم، 
پيکان داش��تم. مدير کارخانه آنجا که ماشين من را 
ديد، خواست خودرويي به ما هديه بدهد که من قبول 
نکردم. اس��تان مرکزي هم که رفتم، دفتر استاندار 
خواست مبلغي را براي خريد خودرو بدهد که گفتم 
من ماشين دارم و بيشتر از پيکان هم نياز ندارم. بعد اما 
حاج آقاي گرکاني که امام جمعه مرکز استان مرکزي 
بود، گفتند من مي خواهم خودرويي براي دفتر بخرم. 
ما هم گفتيم براي دفتر عيبي ندارد. خودرويي براي 

دفتر خريدند که همانجا گذاشتم و آمدم. 
االن همچنان ماشين تان پيکان است؟

نخير؛ پيکان را نياز شد و فروختيم. 
پس االن گ�ذران زندگي تان همين حقوق 
دفتر و باغ کشاورزي و حقوق طلبگي تان 

است؟
بله تقريباً؛ البته يک بخش��ي هم حضرت آقا اجازه 
دادند از وجوه ه��ات براي هزينه ه��اي جاري دفتر 

استفاده کنيم. 
آقازاده تان که فرمودید بيکار اس�ت روي 

زمين کشاورزي کار نمي کند؟
من چهار پسر دارم. سه  تا از آنها شاغل هستند. يکي 

از آنها فعاًل بيکار است. 

هر سه  ازدواج کرده اند؟
بله. 

ازدواجشان ساده بود؟
بله س��اده بود. اولي ازنا ازدواج کرد و دومي خمين. 
ازدواج هر دوي اينها س��اده بود و مراسم را در خانه 
گرفتيم. س��ومي اما چون ته��ران ازدواج کرد، تاالر 

گرفتيم. 
این را از این جهت پرسيدم که ببينم شما 

هم به معناي عرفي آقازاده دارید یا خير!
نه اتفاقاً. پس��ر م��ا در ازن��ا رفته بود ب��راي تعويض 
شناسنامه اش. شناس��نامه اش را که داده بود طرف 
گفته بود چرا نگفتي پسر فالني هستي که کارت را 
زودتر انجام دهم. او هم گفته بود خب من هم مثل 
بقيه س��ر نوبتم آمدم يا همين پسرم وقتي رفته بود 
سربازي، تابس��تان او را به زبيدات مرز عراق بردند 
که خيلي هوا گرم و داغ بود. زمستان هم منتقل شد 
سقز کردستان که خيلي سرد است. يکي از مسئوالن 
نظامي گفت فالني مي خواهي کاري کنم پسرت را 

نزديکت بياورم؟ گفتم: هرگز! او هم مثل بقيه. 
خدا خيرت�ان دهد؛ هر روز دی�دار مردمي 

دارید؟
بله، هر روز ساعت 10 تا اذان ظهر مردم مي آيند و در 

همين اتاق صحبت مي کنيم. 
ورود براي همه آزاد اس�ت یا بای�د از قبل 

وقت بگيرند؟
نه، هيچ تشريفاتي ندارد. 

دیدارهاي مردمي فقط مح�دود به همين 
برنامه است؟

من هر ش��ب در مس��جد هم هستم. ش��ماره تلفن 
همراهم را هم در نماز جمعه اعالم کرده ام. به مردم 
گفته ام تلفنم را يادداشت کنيد هر کس کار داشت 
زنگ بزند. همه مردم ش��ماره ام را دارند؛ از پيرزن، 
پيرمرد، ج��وان و همه قش��ري االن زنگ مي زنند و 
مشکالتشان را مي گويند. هيچ خط ديگري هم ندارم. 

تلفن چي هم ندارم. 
خب سرتان شلوغ نمي شود؟

بش��ود! وظيفه ام اس��ت. من تا توانم  باش��د همه را 
جواب مي دهم. مگر اينکه جلسه اي باشم يا کالس 
باش��م. اينطور مواقع هم تلفن را مي س��پارم دست 
پس��رم يا بچه هاي دفتر، مي گويم هر کس زنگ زد 
يا يادداشت کنيد بعداً زنگ بزنم يا عذرخواهي کنيد 
بگوييد فالني االن قادر نيست جواب بدهد در فالن 

ساعت زنگ بزنيد. 
حضور در مسجد هم که فرمودید، مسجد 

ثابتي است؟
االن مسجد ثابتي هس��تم و فقط هفته اي يک شب 
مي روم مساجد ديگر ولي در برخي ماه ها يک نفر کاًل 
مي گذارم جاي خودم و هر ش��ب به يکي از مساجد 

شهر، به ويژه حومه، مي روم. 
استقبال و برخورد مردم چطور است؟

خيلي خوبند؛ خيلي. اينقدر مهربان و خوبند که واقعاً 
من شرمنده مي ش��وم. بيني بين اهلل من کار خاصي 
برايش��ان نکرده و نمي کنم. يک طلبه معمولي هم 
هس��تم و زندگي طلبگي خودم را دارم ولي انصافاً و 
بدون تعارف خودم را خيل��ي خيلي عقب مي دانم و 
شرمنده آنها هستم. به ش��وراي سياستگذاري هم 
گفته ام اگر کسي را بهتر از من پيدا کرديد لحظه اي 

درنگ نکنيد. من هم اصاًل نمي پرسم چرا. 
براي مب�ارزه با اش�رافيت مس�ئوالن که 
فرمودی�د از ضع�ف اخالق و تقوا نش�ئت 
مي گيرد کاري ه�م در شهرس�تان انجام 

داده اید؟
ما براي مس��ئوالن هر چهارش��نبه جلس��ه  اخالق 
مي گذاش��تيم که البت��ه االن مدتي اس��ت تعطيل 
شده است. صبح ها پيش از ساعت کاري نيم ساعتي 
صبحانه بود و بعد هم تا ساعت هشت بحثي را ارائه 
مي کرديم تا مسئوالن به کارشان لطمه نخورد منتها 
مشکلي که ما داريم نبود زيرساخت هايي مثل سالن 
اجتماعات مناس��ب در بروجرد است؛ سالن هايمان 

عمدتاً کوچک است و به درد اين کارها نمي خورد. 
براي مردم چطور؟

بعضي از بحث ه��ا و توصيه ها را که عمدت��اً در نماز 
جمعه مطرح مي کنيم. براي مدارس و دانش آموزان 
هم سعي مي کنم هر سه شنبه به مدرسه اي بروم و 
براي بچه ها صحبت کنم. حوزه هم که هر روز کالس 
دارم منتها شخصاً راضي نيستم و معتقدم بايد بيشتر 
از اين کار شود و نقص ها را قبول دارم. کارهاي ديگري 
مثل راديوي شهري، تعليم تيم هاي امربه معروف و 
نهي از منکر، طراحي و پخش لباس مناسب و. . . را هم 
سعي کرده ايم با کمک سپاه پاسداران انجام دهيم که 

ان شاءاهلل توضيحش بماند براي فرصتي ديگر. 
پس قول مي گيرم یک بار دیگر خدمتتان 
باش�م تا درباره این موارد که اتفاقًا من هم 
درباره آنها ش�نيده ام و فک�ر مي کنم یک 
نسخه عملي براي بخش هایي از بيانيه گام 

دوم انقالب است، صحبت کنيم. 
حتماً، ان شاءاهلل. 
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